
  

 
 
 
 
 
 

Aangifte 
Ontvangen d.d. 

datum Paraaf Mutatie verwerkt/ 
opbergen op d.d. 
(= 08.86.10 datum 
opneming) 

Datum Paraaf 
 

Ii01 bericht 
klaargezet d.d. 
 

datum paraaf Controle mutatie 
d.d. 
 

Datum paraaf 

Briefadres, formulier aangifte 
zie ook ommezijde 

naam:  

Voornamen (voluit):  

Geboortedatum:  

Telefoonnummer.:  e-mail:  

Nummer legitimatiebewijs:  

Datum verhuizing  

 
Oud adres 

straatnaam en huisnummer:  

postcode en woonplaats:  

Gemeente   

 
Nieuw briefadres 

straatnaam en huisnummer:  

postcode en woonplaats:  

Briefadres bij  

 
De volgende gezinsleden verhuizen mee 
echtgeno(o)t(e) en/of kinderen (naam, voornamen voluit, geboortedatum) 

1. m/v 

2. m/v 

3. m/v 

4. m/v 

5. m/v 

6. m/v 

 
Reden briefadres (artikel 70.2 Wet GBA) 

  Artikel 67 Wet GBA aangewezen instelling 

      Naam instelling: 

  Anders, namelijk 

 

 
De volgende personen blijven op het oude adres achter 
(naam, voornamen voluit, geboortedatum) 

1.m/v 

2.m/v 

 
 
 
Datum:    Plaats: 
 
Handtekening aangever:   Handtekeningen van overige meerderjarige personen: 
(kopie legitimatiebewijs bijvoegen)   (kopie legitimatiebewijs bijvoegen) 

 
 
  
Verklaring van toestemming tot vestiging briefadres. (art. 70 lid 2 Wet GBA) 
Invulling dient te gebeuren door degene bij wie het briefadres wordt gevestigd. 



  

 

 
Naam en voornamen: 

 

 
m/v 

Geboortedatum en –
plaats:  

 
 
 

Verklaart: 

 Er mee in te stemmen dat de aan ommezijde vermelde perso(o)n(en), zijn/haar briefadres bij 
hem/haar vestigt; 

 Er mee bekend te zijn dat hij/zij verplicht is er voor te zorgen dat de documenten, die 
bestemd zijn voor de persoon die zijn/haar briefadres heeft gevestigd, die persoon 
daadwerkelijk bereiken; 

 Te voldoen aan de verplichting om op verzoek van het gemeentebestuur, desverlangd in 
persoon, ter zake van het briefadres de inlichtingen te verstrekken en de geschriften te 
overleggen, die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens. 

 

 
 
Datum: 
 

 
Handtekening: 
 

 
Bij de toestemming tot vestiging van een briefadres dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs 
te worden overgelegd. 
 
 
 
Verhuizing binnen de gemeente of naar een andere gemeente: 
Iemand die zijn adres wijzigt, is verplicht binnen 5 dagen na de wijziging van het adres schriftelijk 
aangifte van adreswijziging te doen bij de gemeente. Als u verhuist naar een andere gemeente moet u 
aangifte doen bij de gemeente van vestiging. Als u bent verhuisd voordat u hiervan aangifte doet, dan is 
de datum van ontvangst van uw aangifte ook de datum van verhuizing. 
 
Verhuizing naar het buitenland: 
Wanneer u naar redelijke verwachting gedurende een jaar tenminste tweederde van de tijd buiten 
Nederland zal verblijven, dan dient u uitgeschreven te worden. Uw aangifte moet gedaan worden binnen 5 
dagen voor vertrek uit Nederland. Dit dient u schriftelijk te doen bij de gemeente waar u op dat moment 
staat ingeschreven. 
 
Verplicht tot het doen van aangifte van verhuizing zijn:  

 betrokkene zelf; 

 ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar; 

 ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen vanaf 16 jaar of ouder, tenzij de 
minderjarige zelf de verplichting vervult; 

 curatoren voor onder curatele gestelden. 
 
Bevoegd tot het doen van aangifte van verhuizing zijn: 

 de ouder en zijn meerderjarige kind, indien beiden hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar; 

 echtgenoten die hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar; 

 elke meerderjarige voor een persoon die hem daartoe schriftelijk gemachtigd heeft; 

 het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg. 
 


